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Voorwoord 
We hebben eenmaal bij mij thuis, met inachtneming van Coronamaatregelingen, 
vergaderd. Dat was een verademing ten opzichte van het video vergaderen. 
Vergaderen met een gezellige nazit. Maar de vergadering van oktober was weer 
voor het kastje. We hebben weer moeten constateren dat we veel activiteiten 
moesten afzeggen.  

Er zijn dus geen verslagen van de verassingstocht, bijeenkomsten enz. op te 
nemen in ons boekwerkje. 

Op het stuk in ons vorig KONTAKT van Jan Boersma, “Eten uit één kom”, 
Het unieke dagboek van een soldaat uit de Wonsstelling opgenomen in een boek, 
zijn veel leuke reacties gekomen. 
 Ik hoop dat u met plezier het interview met Anno Rekers leest. Een man met 
groot technisch inzicht, wat tot uitdrukking komt in zijn hobby: klokkenmaker. 
Heb je zelf een bijzondere hobby, waar je wel iets over kwijt wil, of ken je een 
iemand neem even contact op met een van onze bestuursleden. 

Op vrijdag 11 september was ik samen met mijn vrouw als één van de 15 
genodigden bij de boekpresentatie van “Philips in Nederland” geschreven door 
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Bert Tip. Met een korte toespraak 
heb ik hem twee in Drachten 
gemaakte  scheerapparaten 
gegeven. De tweekops van rond 
1951 en de nieuwste driekops.  

Op de foto achter mij is een plaatje 
van Drachten  geprojecteerd, met 
op de rug Wim van der Leegte, 
oprichter van de VDL groep. We 

herkennen deze letters wel van de achterkant van bussen die VDL in o.a. 
Heerenveen maakt. Maar hij maakt met 14000 medewerkers veel meer. Hij 
heeft ook delen overgenomen van Philips. Zijn voorouders komen van 
Kloosterburen, waar nog steeds families (Van der) Leegte wonen. De naam Van 
der Leegte is volgens de familie die in Kloosterburen woont, aangenomen in de 
tijd van Napoleon, omdat men op een stuk genaamd  “leegte” woonden. 
Kloosterburen is mijn geboorteplaats.  

Het interview dat mij is afgenomen door NRC is opgenomen in dit boekwerk. 

Het lief en leed gaat ook zijn gang in coronatijd. We leggen geen bezoekjes af 
maar houden zoveel  mogelijk telefonisch contact. Bloemen worden door de 
bloemist bezorgd. Mocht u iemand weten die ziek is, of u bent zelf ziek: geef het 
door aan het bestuur. 

Het NPO nieuws gaf dinsdag 19 oktober aan dat er in pensioenland onzekerheid 
heerst over onze pensioenen. Hoe dat zit met ons pensioen krijgen we te horen 
van onze Federatie. 

Velen gaven te kennen het krantje “een Drachten” te missen. We hebben in 
overleg een stukje geschreven over de aanvoer van machines uit Engeland. 

Ik wens u en uw geliefden veel gezondheid toe en hopelijk een niet al te groot 
impact van corona. 

Uw voorzitter, 

Felix Ernens 
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Bij de omslagfoto 
In 1996 schilderde de Nederlandse kunstenaar Corneille een zeven meter hoog 

scheerapparaat: Philishave Reflex Action. 
Het kunstwerk is in verschillende grote 
steden in de wereld tentoongesteld. 
De reusachtige Philishave trok veel bekijks. 
Medewerkers konden het exemplaar 
bewonderen. Op weg naar de 
promotieactiviteiten in grote Europese 
steden deed de “Moving Art Tour” ook even 
Drachten aan.  Speciaal voor relaties van 
Philips is er een originele Philishave Reflex 
Action uitgebracht in een gelimiteerde 
oplage van 500  exemplaren wereldwijd,  
die alle met de hand zijn beschilderd door 
de Corneille zelf naar het ontwerp van de 
originele zeven meter hoge Philishave. 
 
 
 

Hiernaast zien we 
de kunstenaar 
aan werk om de 
grote Philishave 
te beschilderen. 
De schilder 
Corneille is 
geboren in 1922 
en overleden in 
2010. 
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Verenigingsnieuws september t/m oktober  2020 
Omdat onder de huidige omstandigheden ziekenbezoek niet mogelijk is, wordt 
in plaats daarvan een kaartje of bloemetje bij de zieke leden bezorgd.  
Er is een bloemetje bezorgd bij: 
Dhr. M. Koolstra  Suffridusstraat  Sneek 
Dhr. C. Mulder  De Lijte  Ureterp 
Mevr. M. van Bruggen  Markt  Drachten 
Dhr. L Rodenburg  Bouriciuslaan 77 Drachten 

Er is een kaart verstuurd naar: 
Dhr. C. van Dee  Wilgepol   Drachten 
Mevr. L. ten Hoeve  Wilpsterend   Drachten 
Mevr.  A. de Vries  UIlevlucht   Drachten 

Overleden 
19 juni Mw. J. Dijkstra-Lap 90 jaar  Drachten 
21 sept. Dhr. G. Hoekstra 84 jaar  Ureterp 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Jubilea 
4 aug. Fam. J.F. Kluitenberg Heerenveen 50 jaar getrouwd 
11 aug. Fam. W.J. Mulder Drachten 65 jaar getrouwd 
18 aug. Fam. J. Martijn Drachten 55 jaar getrouwd 
8 sept. Fam. J. Wierda Drachten 60 jaar getrouwd 
11 sept. Fam. J. Blaauwbroek Ureterp 50 jaar getrouwd 
16 sept. Fam. J. de Boer Drachten 55 jaar getrouwd 
21 sept.  Fam. M. Brongersma Drachten 25 jaar getrouwd 
29 sept. Fam. L. de Vegt Frieschepalen 65 jaar getrouwd 
30 sept. Fam. G.N. Kooistra Drachten 55 jaar getrouwd 
20 okt. Fam. J. Wijtsma Drachten 50 jaar getrouwd 
22 okt. Fam. M.B.R. Koolstra Sneek 50 jaar getrouwd 
28 okt. Fam. H. Hoekstra Drachten 60 jaar getrouwd 
24 nov. Fam. E. Veenstra Drachten 60 jaar getrouwd 
9 dec. Fam. A. Schra Opeinde 50 jaar getrouwd 
17 dec. Fam. S.K. Zuidstra Drachten 50 jaar getrouwd 
18 dec. Fam. H.G. de Vries Drachten 50 jaar getrouwd 
27 dec. Fam. R.A. Visser Leeuwarden 60 jaar getrouwd  
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Nieuwe leden 
 
Dhr. J. Boersma    Twello 
Dhr. H. Anema    Oosterwolde  
 
Van harte welkom! 
 
  
Bedankjes 
 
In juni dit jaar lid geworden van “kontakt”.  Op 22 augustus waren we 45 jaar 
getrouwd en ontvingen we al een prachtig bos bloemen. Echt heel waardevol. 
Hartelijke dank hiervoor. 

Jelly en Roel Hoekstra 
 

Wij willen het bestuur van Kontakt hartelijke bedanken voor het mooie boeket 
gekregen op ons 25 jarig huwelijks jubileum. Met Vriendelijke groet, 

Machiel en Doete Brongersma 
 

16 septimber wiene wy 55 jier troud. Tige tank foar de moaie blommen, die wy  
fan jim krigen. 

Jan en Aafke de Boer-Agema. 
 
Wij willen Kontakt hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die wij 
mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum! We hebben een 
prachtige dag gehad. Vriendelijke groet, 

Jan en Siety Blaauwbroek 
 
Hierbij wil ik jullie bedanken voor de bos bloemen die ik ontvangen heb voor 
mijn 70ste verjaardag.  

Siepie Dootjes 
 
Heel hartelijk bedankt voor de bloemen die ik heb ontvangen voor mijn 80ste 
verjaardag. 

 H.A.T. Brandsen 
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Bestuur “Kontakt” 
Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor het fraaie “bloemstuk” ontvangen op 
mijn 90ste  verjaardag.  

Tiny Drenth-Koopmans 

Heel erg bedankt voor het prachtige boeket bloemen op ons 55 jarig huwelijk. 
Met vriendelijke groet, 

Mw. A Kooistra-Bouma 
 
 
Mei dit berjochtsje wolle wij jimme tige tank sizze foar It prachtige bosk 
blommen dat wij krigen ha foar ús 60ste troudei. It hat wol 14 dagen te pronk 
stien!  
En út namme fan Jan ek tige tank foar de kaart en it tillefoantsje! 
Jan hat 30 Jannewaris in nije heup krige, en die hat ôfrûne simmer 5 kear út it 
potsje west! 16 Septimber in hersteloperaasje. En no hiel rêstich refalidearje! 

Groetnis Jan en Janny Wierda. 
 
Wij willen graag Kontakt bedanken voor het mooie bos bloemen 
en felicitatie voor het 50 -jarig huwelijk. 

Jorrit en Alie Wijtsma 
 

Aanvulling op het boek  “Eten en uit één kom” 
Van de schrijver van het boek “Eten uit één kom”, Jan Boersma, kreeg ik nog een 
aanvulling die wellicht voor sommige lezers van belang is: 
 
“Op blz. 48 van het boek wordt aangegeven dat de mannen in een kerk in 
Workum hebben overnacht. Ik kon er destijds, in gesprekken met enkele 
inwoners van Workum, niet goed achter komen welke kerk het betrof. De Grote 
Kerk leek me het meest waarschijnlijk. Inmiddels is me echter duidelijk geworden 
dat het niet de Grote kerk is geweest maar de Doopsgezinde kerk.”  

Met vriendelijke groet,  
Jan Boersma  
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Algemene Ledenvergadering 
Federatie. 
 
 

In april is de ALV van de Federatie niet doorgegaan i.v.m. de situatie rondom het 
coronavirus. Oorspronkelijk zou op 21 oktober een fysieke vergadering 
plaatvinden in Veldhoven. Ook deze kon niet doorgaan en in plaats daarvan is er 
een videovergadering met behulp van “Zoom” gehouden. Een viertal 
bestuursleden van onze vereniging heeft hieraan deelgenomen. Je mist echter  
op deze manier wel de onderlinge en informele  contacten met de 
bestuursleden van de Federatie en de bestuursleden van de andere 
verenigingen. Naast de gebruikelijke agendapunten werd uitvoerig stilgestaan bij 
de behandeling van het beleids- en werkplan van de Federatie. Van deze 
vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit wordt dan gepubliceerd op de 
website van de Federatie.  
 

Webinar Federatie op 21 oktober 2020 
 
Aan dit Webinar hebben 187 personen meegedaan. In het eerste deel van dit 
Webinar werd door Mike Pernod, directeur van het Philips Pensioenfonds, 
ingegaan op gevolgen van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Ook 
voor de mensen die nu met pensioen zijn heeft dit gevolgen. Het nieuwe 
pensioenstelsel wordt uiterlijk 1 januari 2026 ingevoerd.  
Wilt u meer weten over het Pensioenakkoord kijk dan eens op de website van 
het Philips Pensioenfonds:  
https://www.philipspensioenfonds.nl/pagina-uw-
pensioenfonds/over_ons_group/over-philips-pensioenfonds/pensioenakkoord/ 
 
In het tweede deel werd door de heer Fonville, voorzitter van de Federatie het 
onderwerp: “De Federatie in een veranderende wereld” behandeld. De sheets 
die hier getoond zijn kunt u terugvinden op de website van de Federatie.  
 
https://www.federatie.nl/webinar-21-10-20-presentatie-roel-fonville-2/ 
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“Kontakt”middagen en overige activiteiten 2021 
 
Onderstaand programma is uiteraard onder voorbehoud in verband met de 
onzekere situatie rondom de coronacrisis.  
 
Woensdag 20 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst  

Bedrijfsrestaurant 
 
Woensdag 17 febr. Algemene Leden Vergadering 

Bedrijfsrestaurant 
 
Dinsdag 16 mrt Toneel:  
 De Lawei 
 
Woensdag 24 mrt Regio Noord Vergadering 
  
Woensdag 21 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 

 
Woensdag 12 mei Dagtochten 

 
 
 
 
 
 
 
De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier. 
 
(De haas en de slak hebben op dezelfde dag oudjaarsavond.) 
 

Uit “Friese wijsheden” 
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Mijlpaal voor Mother and Childcare bij Philips 
Drachten 

De productie van babyflesjes en fopspenen is dit jaar overgebracht van 
Glemsford in  Groot-Brittannië naar Philips in Drachten. Deze producten worden 
verkocht onder de merknaam Philips Avent. Philips is al langer bezig met het 
verkleinen van het aantal fabrieken. Zo wil het bedrijf  schaalvoordelen bereiken 
en ook de logistieke kosten terugdringen. 

Op 29 september werden de laatste onderdelen voor de productielijnen voor 
babyflesjes vanuit Glemsford bezorgd in Drachten. Een hele mijlpaal. Om dit 
speciale aandacht te geven kwam PAX de laatste vracht brengen met een oldtimer 
vrachtwagentje. 
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De klok die op zijn kop kan staan. 
Een bezoek aan Anno Rekers en je hebt het over Philips en techniek. 

Anno, inmiddels 17 jaar met pensioen, is 
begonnen bij Philips in 1959 bij de JNO 
(Jongeren Nijverheid Opleiding). Uit 130 
kandidaten werden er 13 uitverkoren. “Dit 
na wel 5 keer getest te zijn”, zegt Anno. 

Philips ging alle LTS-en in de omgeving 
langs om de crème de la crème. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat deze jongens 
wat meer in hun mars hadden. Ieder van 
ons als Philips gepensioneerde kent wel 
iemand bij Philips die na interne scholing 
flinke stappen heeft gemaakt.  Dat was bij 
Anno ook het geval. Hij is begonnen bij de 
heer Foekens en later bij Joop Schippers.  

Tijdens de opleiding moesten ze kiezen uit drie richtingen. Bankwerker, 
stempelmaker of matrijzenmaker. Bij de matrijzenmakers werd meer lol, plezier 
gemaakt had hij in zijn rondgang door de werkplaats gevoeld. Taeke van der 
Hoek zat al in de matrijzen. De opleiding duurde twee jaar. 

Dus naar de matrijzen. Hierna volgde voor mij een boeiend verhaal over de 
ontwikkelingen binnen de werkplaats. Sommige matrijzen duurden wel één à 
twee jaar voordat ze gereed waren. Met een graveerbank werden de holtes in 
een stuk staal gefreesd. Verhouding model en holte van 5 op 1. Of met een 
kopieerbank 1:1. 

De frezen voor de graveermachine moest men zelf maken. Hij was toen al druk 
met dingen te bedenken om het sneller en beter te doen. 

Anno was ook wat thuis in de elektronica. Hij werd gevraagd om een eenvoudige 
vonkmachine te bedienen. Deze werd gebruikt om gebroken tappen uit 
matrijzen te krijgen.  
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Anno bedacht dat deze machine wel veel meer kon , onder andere voor het 
vonken van matrijzen. En zo is men van het frezen van holtes in staal naar het 
maken van grafietelektrodes overgegaan. 

Met Taeke naar Eindhoven. Daar waren ze al veel verder met  vonkverspaning. 
Toen ze dat zagen zeiden ze tegen elkaar: “Wat zij hier doen, kunnen wij ook of 
nog beter.” We hebben het dan over de jaren ’80.  

Over de ontwikkeling van de bedrijfsmechanisatie kunnen we een volgende keer 
wel een uitgebreid artikel schrijven. Want uiteindelijk is de machinefabriek van 
Drachten uitgegroeid tot topkwaliteit in het micron gebeuren. Wie meldt zich 
aan. 

Ik kwam om te praten over zijn hobby: Klokken maken. En dan zeer speciale.  

Even de draad weer oppakken. 

Anno is geboren in Joure. Daar waar een heuse klokkenmaker industrie was. Zijn 
oom was smid, waar hij graag kwam. Als 16 jarige jongen eerst in de kost. Op 22 
jarige leeftijd getrouwd met zijn  Sabina. Ze kwamen in een Philipshuis waar zij 
nog steeds wonen. Type B. Drie slaapkamers. Het A type was met 4 slaapkamers 
en een halve meter groter. 

Net als velen in die tijd werd er veel ‘s avonds gestudeerd. Zo heeft Anno ook de 
brugcursus gedaan. Een cursus op HBO niveau.  

 Anno wilde graag een volgende stap maken en werd werkvoorbereider.  Maar 
daardoor liep het minder goed in de vonkerij. Er moest weer een echte techneut 
komen ook al omdat het vonken nog volop in ontwikkeling zat.  Dus Taeke 
haalde hem terug en hij kreeg de leiding over zinkvonken.  

Het draadvonken kwam. De eerste machine met een computer. Drachten had 
als één van de eersten een bewerkingsmachine bestuurd door een computer. 
Dit paste precies bij Anno. Doordat ook de software voor deze machine in de 
kinderschoenen stond, ontwikkelde Anno  eigen software en Drachten kreeg 
hiermee een voorsprong op Eindhoven. 

  



 
 

13 
 
 

Friese klokken, Schippertjes en Zaans klokje. 
 

De Friese 
staartklokken 
waren helemaal 
in de mode. Voor 
een geboren 
Jouster, werkend 
in een omgeving 
waar precisie 
onderdelen 
werden gemaakt, 
kon het niet 
anders dat hij zelf 
een klok ging 
maken. Inmiddels 
is het een hele 
serie geworden. 
Ze lopen 
uiteraard 
allemaal zeer 
goed, echter 
gezien het geluid 
dat ze met z’n 
allen in één 
ruimte zouden 
maken, zijn er 
een aantal stil 
gezet.  

Het Zaans klokje is ontworpen door Christiaan Huygens. Het heeft een kast van 
ebbehout.  
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Willem Barentsz klok 

Een bijzondere klok 
is die van Willem 
Barentsz. Kees 
Wijma heeft een 
boek geschreven 
over een ijzeren 
klok die is 
gevonden in Het 
Behouden Huys op 
Nova Zembla. Het 
Behouden Huys is 
gebouwd in 
september 1596. 
Samen met Koos 
Westra heeft hij 
een replica 
gemaakt in 
messing. Zie de 
foto.  

Hij is uitgevoerd 
met een een foliot 
of waagarm, een 
verticale as met 
daarop een 
horizontale staaf 
met gewichtjes. 
Een dergelijk uurwerk is minder nauwkeurig. In vroegere mechanische 
uurwerken was dit zeer gebruikelijk.  

Een lust voor het oog en van het geluid kun je alleen genieten. Een prachtig 
staaltje vakmanschap. 
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Skeletklok 

Het woord skelet zegt al iets over de klok. Hij is zo mooi door de mooie grote 
messing tandwielen en lange slinger met prachtige wijzerplaat. Het is zonde om 
deze te omkasten. Vandaar een klokskelet in een stolp. 
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Tourbillon klok 

Klok met drie-assige 
bolvormige tourbillons, 
die oogstrelend op 
speelse wijze door elkaar 
heen lopen. 

Het deel waar de onrust 
in zit, draait om zijn 
eigen as. De klok zou dus 
op zijn kop kunnen staan 
en nog steeds 
nauwkeurig lopen. Koos 
en Anno hebben er veel 
werk van gemaakt. Het 
bolvormige tandwiel is 
ontstaan uit 
messingplaat die met de 
hand van vlak naar een 
bolvorm is geklopt. 
Daarna de spaken en 
tanden gefreesd. Het 
spreekt voor zich dat 
deze klok onder een 
stolp staat.  

 

Kijk eens hoe mooi en 
ingenieus het loopt op  
Youtube    

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNV0VrNrloU&authuser=1 
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Nieuwe uitdaging. 

Anno is bezig met  een speciaal uurwerk dat ontworpen is door de Engelsman 
J. Harrison. Een klein uurwerk dat heel nauwkeurig de tijd aangeeft. Harrison 
heeft dit ontworpen voor de Engelse scheepvaart. Op zee moest men voor de 
plaatsbepaling heel nauwkeuring de tijd weten. Hierdoor is dit  wel een zeer 
minuscuul en ingewikkeld  uurwerk met een specifieke gang. Het wordt een 
meerjarig project. 

 

 

 

Met dank aan Anno en Sabina.   
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‘Van de sluiting kreeg ik tranen in mijn ogen. Je 
hebt je ziel en zaligheid in het bedrijf gestopt’ 
Philips in Noord-Nederland Philips had ooit fabrieken door heel 
Nederland, nu allang niet meer. Een nieuw boek beschrijft de 
geschiedenis van de 95 locaties. Een tocht door Noord-
Nederland. „Het was een grote familie.” 
 

 
In Stadskanaal geeft oud-werknemer Ed Donga een rondleiding over wat ooit 
het grootste fabrieksterrein van Philips was. Rechts: Bert Tip. 

Foto Kees van de Veen  

Van een afstandje lijkt het niet meer dan een bult gruis op een vervallen 
industrieterrein in Stadskanaal. Maar voor Ed Donga (71) ligt tussen het puin zijn 
verleden. Het zijn de muren, vloeren en plafonds van de Philipsfabrieken in 
Stadskanaal, waarin hij zijn hele leven werkte. 
De bult gruis markeert wat in de vorige eeuw wereldwijd een van Philips’ 
grootste fabrieksterreinen was. Daarvan zijn nu nog maar enkele gebouwen 
over, en die zijn helemaal verruïneerd. „De partij die het terrein van Philips 
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kocht, heeft er een zooitje van gemaakt”, zegt Donga als hij door een verlaten 
hal loopt. „Maar als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik nog voor me hoe het was: de 
machines, de mensen, het geluid.” 
 
Uithoeken 
Philips is overal en overal is Philips. Het bedrijf dat begon als gloeilampenfabriek, 
is nu een multinational die zich vooral richt op gezondheidstechnologie, met 
vestigingen in meer dan honderd landen, 81.000 werknemers en 19,5 miljard 
euro omzet. 
Maar ooit begon de geschiedenis van Philips in de uithoeken van Nederland. 
„Daar waar veel personeel beschikbaar was, zette Philips een fabriek neer”, 
vertelt Bert Tip, manager bij Philips in Best, Noord-Brabant. Hij schreef er een 
boek over, dat vorige maand verscheen: Philips in Nederland, over de 
geschiedenis van 95 Nederlandse Philipslocaties. Een tocht door Noord-
Nederland met Tip en oud-werknemers geeft een illustratie van deze 

geschiedenis: 
op de ene plek 
floreert Philips, 
op andere 
plekken is het 
bedrijf bijna 
helemaal 
verdwenen.  
 
Zo werkten in 
1970 nog bijna 
3.000 
medewerkers in 

de fabriekshallen in Stadskanaal. Dagelijks vertrokken 25 treinwagons vol 
beeldbuizen uit het Groningse dorp. Maar waar ooit de fabrieken stonden, staat 
nu een zonnepark met de oude stenen fabrieksschoorsteen en het voormalige 
trappenhuis ertussen. „Daarop staat een wandmozaïek”, zegt Donga trots. 
„Mercurius, de god van de handel, die het logo van Philips vasthoudt.” 
Hij loopt over het voormalige terrein van Philips in Stadskanaal, wijst naar de 
rails verderop waar nu alleen nog een museumtrein overheen rijdt, en vertelt 
over de gesloopte fabriekshallen. De hallen die er nog staan zitten onder de 
graffiti, worden antikraak bewoond of zijn eenvoudigweg vervallen. „Met 
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vrachtwagens kwam het tuig hier ’s nachts de gebouwen strippen”, zegt Donga 
als hij in zijn oude kantoor op de eerste verdieping van een 1.000 vierkante 
meter grote fabriekshal staat. „Koper, leidingen en zelfs de radiatoren hebben ze 
meegenomen.” 
 
In 1970 werkten er bijna 3.000 mensen voor Philips in 
Stadskanaal. 
 
 

 
Bijna het hele gezin van Donga werkte in de fabriek, waar voornamelijk televisies 
werden gemaakt. In de beginjaren zag de geboren Veenkoloniaal de bevolking 
van Stadskanaal dankzij Philips bijna verdubbelen. Er kwam een ziekenhuis, een 
theater, duizenden woningen, een middelbare technische school, sportvelden 
en een vliegveldje. „Overdag werkten we op het terrein, en ’s avonds kwamen 
we samen bij de personeelsvereniging”, zegt Donga. „Het was een grote 
familie.” Philips organiseerde onder meer bingoavonden, had eigen 
sportverenigingen en een computerclub. 
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In 2006 kwam er een einde aan. „Daar kreeg ik wel tranen van in mijn ogen”, 
zegt Donga. 
„Zo van potverdorie, je hebt je ziel en zaligheid in het bedrijf gestopt en dan is 
het over.” Toch begrijpt Donga wel dat Philips uit Stadskanaal vertrok. „De 
salarissen waren elders lager en sommige producten die we maakten, waren al 
achterhaald. Dan houdt het op.” 
Ondernemers in Stadskanaal hebben plannen het terrein met het iconische 
trappenhuis en de stenen schoorsteen nieuw leven in te blazen. „Er zijn 
ambitieuze plannen voor nieuwe bedrijven, museumactiviteiten en scholen ”, 
zeg Tip. „Het zou geweldig zijn als deze plek net zo bruisend wordt als het oude 
Philipsterrein Strijp-S in Eindhoven, waar nu woningen, start-ups en hippe 
restaurants zijn gevestigd.” 
 
Boeren en de bijbel 
 

„Hé, dat is mijn zoon”, roept de 
net gepensioneerde manager 
Felix Ernens (66) vanaf de 
parkeerplaats voor de Philips-
fabriek in Drachten. Net als 
Donga werkte hij zijn hele leven 
bij Philips, maar dan in Drachten. 
Ook Felix’ zoons werken, met 
nog 2.100 anderen, op het 
terrein. De fabriek in Drachten is 

samen met die van Best, waarvan auteur Bert Tip de campusmanager is, één van 
de twee overgebleven Philipsproductielocaties in Nederland.  
Sinds 1950, toen Philips in Drachten begon, worden er scheerapparaten 
geproduceerd. 
Ernens heeft ze thuis allemaal uitgestald, de ruim tweehonderd scheerapparaten 
van Philips waar hij in zijn veertig dienstjaren aan heeft gewerkt. Dat betekent 
niet dat zijn wangen alleen door Philipsapparaten aangeraakt mochten worden: 
„Ik kwam vaak ongeschoren op het werk en probeerde dan in de fabriek ook de 
concurrent wel eens uit”, zegt hij. 
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Vanuit Noord-Groningen 
kwam hij na de hogere 
technische school (hts) in 
Drachten terecht. Zijn 
collega’s waren voornamelijk 
boeren en boerenknechten. 
Om fabriekswerk voor hen 
aanlokkelijk te maken, 
kwamen er grote ramen in de 
gebouwen waardoor het leek 
alsof je buiten was. „Mensen 
moesten het gevoel van het 
platteland behouden”, zegt 
Tip. „Ook werden de 
fabrieken ‘montageateliers’ 
genoemd. Dat klonk 
aantrekkelijker.” 
In de fabriek op een stoel 
zitten en iets monteren was 
volgens de boeren geen 
werken, weet Ernens nog. 
„Fysieke arbeid, dát was 
werk.” En dus gingen de 
boeren elke dag voor én na 
hun werk in de fabriek alsnog 

hun vee voeren of melken. 
Behalve op zondag. Anders dan in de rest van Nederland bleef Philips in 
Drachten nog lange tijd op zondag gesloten. „Er was een grote gereformeerde 
groep waarvan de dominees de zondagsdiensten bij Philips ter discussie 
stelden”, zegt Felix. Tijdens een vergadering waarbij Philips aankondigde tóch op 
zondag te willen gaan werken, zag Felix hoe een collega daarop reageerde. Toen 
de leiding uitgepraat was, pakte hij een bijbel uit zijn overall en legde die met 
een klap op tafel. Waarna hij de woorden sprak: „Dit is het enige Woord 
waarnaar ik luister.” 
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Twee Villa’s 
Niet alle fabrieken van Philips werden een succes. In het Friese dorpje Koudum 
stond van 1959 tot 1969 een productiehal waar onderdelen voor 
scheermachines werden gemaakt, door voornamelijk vrouwen. Rommy 
Hoekema (72) werkte er als vijftienjarig meisje, met haar zus en vader. 
Het werk was eentonig, maar er kwam geld in het laatje. „Elke week kregen we 
een bruin zakje met geld, en daarmee ging we dan een patatje halen.” Dat geld 
kwam in zakken overgevlogen vanuit Eindhoven, vertelt Tip. „Dat is een van de 
redenen waarom bij veel fabrieken ook een vliegveldje moest komen.” 
In de fabriek stond de hele dag de radio aan, weet Hoekema nog. 
„Arbeidsvitaminen”, een radioprogramma waarbij nummers aangevraagd 
konden worden. „Dan zongen we de hele dag liedjes mee, zoals die van Anneke 
Grönloh.” 
Af en toe kwam iemand van Philips langs die het aantal voltooide producten 
binnen een bepaalde tijd kwam klokken. „Dan zeiden we tegen elkaar dat we 
niet te snel moesten werken, anders zouden we nóg meer moeten produceren.” 
Aan de hand van dat klokken werd toen de kostprijs van de producten bepaald. 
„Ik vond die controles verschrikkelijk”, zegt Hoekema. 
De komst van Philips in Koudum zorgde wel voor reuring: er kwam een 
voetbalteam, een toneelvereniging en tientallen nieuwe huizen voor personeel. 
Maar Philips vond rondom Koudum te weinig arbeidskrachten, en dus stopte de 
fabriek na tien jaar. In één keer was het over met het voetbalteam en de 
toneelvereniging, zegt Hoekema. Nog jaren bleef de productiehal aan de rand 
van het dorp staan, tot er een paar jaar geleden twee villa’s voor in de plaats 
kwamen. Hoekema: „Alleen de huizen herinneren dit dorp nog aan Philips.” 
Hoewel Ernens en Donga met pensioen zijn, houden ze zich nog dagelijks bezig 
met Philips. Ernens geeft rondleidingen in Drachten, Donga begon met oud-
medewerkers een Philipsmuseum in Stadskanaal. 
Het enthousiasme, is dat het Philipsgevoel? „Producten van zand tot klant – alles 
maakten we zelf”, zegt Ernens. „En elke keer iets innovatiefs, wat de hele wereld 
overging. Dat maakt ons nog steeds trots.” 
 
Bert Tip: Philips in Nederland. Uitgeverij Kimabo, 472 blz. € 34,95 
 
(Bovengenoemd interview stond in de NRC van 5 oktober 2020.) 

 
 

24 
 
 

Bestuur 
 Voorzitter: Dhr. F.T.M. Ernens 
 Broekfinne 139 9213 RP De Wilgen tel:0512-521296         
  
Secretaris: Dhr. F. Roorda       
 Kwelderland 6 9205 EW Drachten tel:0512-512414 
  
Penningmeester: Dhr.W. Dodd   
 Blomspôle 12 9251 RC  Burgum tel:0511-843080 
 
2e voorzitter: Dhr. L. Rodenburg 
 Bouriciuslaan 77    9203 PC Drachten tel: 0512-513056 
 
Activiteiten: Dhr. S. Muntendam 
 De Rien 66  9201 AT Drachten tel:0512-521074 
  
Notuliste:  Mw. A. Elgersma 
 Oudeweg 212 9201 ES Drachten tel:0512-342149 
 
Soc.contact.: Mw. T. Huitema  
 Mevr. De Rooweg 161 9203 DT Drachten tel:0512-510284 

Correspondentie adres:    Dhr. F. Roorda 
   Kwelderland 6 
  9205 EW Drachten  
 
e-mail:   info@kontakt-philips.nl 

Betalingen (bank): Rabobank NL61 RABO 0131 8551 31 t.n.v. Kontakt, Drachten 
 
Website:         www.kontakt-philips.nl 
 

Onderafdeling 
Biljartclub 
 
Voorz./penn.m.: Dhr. J. v.d. Galiën  
 Oudeweg 164  9201 ES  Drachten  tel:0512-513693  
 
Secretaris:       Vacature 

Opgave nieuwe led en van de biljartclub bij de voorzitter. 


